
http://www.teatral.net/ca/noticies/17812/ja-es-coneixen-els-premis-nacionals-de-cultura-2016-que-atorga-el-conca

Secció: Teatro
15/03/2016

Ja es coneixen els Premis Nacionals de Cultura
2016 que atorga el CoNCA

Títol: Europa Espanya Català

Aquest matí s'han fet públics els Premis Nacionals de Cultura 2016 que atorga el Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts (CoNCA). La distinció més rellevant en l'àmbit cultural de Catalunya ha
volgut reconèixer, entre altres, joves talents de gran projecció, sectors culturals com la
postproducció audiovisual, les arts de carrer i l'escenografia, així com figu¬res de fora del Principat
amb una trajectòria reconeguda i fortament vinculada a Catalunya.

Els Premis Nacionals de Cultura reconeixen personalitats, entitats i empreses catalanes que han
contribuït i contri¬bueixen a enriquir la nostra cultura, ja sigui per la seva labor intellectual, el seu
talent creatiu i interpretatiu o la re¬cuperació de la identitat collectiva que propugnen. Els guardons
es lliuraran el proper dia 8 de juny a Tarragona.

El jurat dels Premis Nacionals de Cultura 2016 està format per Carles Duarte (president), Gemma
Sendra, David Albet, Mercè Gisbert, Pilar Parcerisas i Isona Passola, tots ells membres del Plenari
del CoNCA, l'òrgan de màxima decisió d'aquesta institució.

PREMIS NACIONALS DE CULTURA 2016

Els Premis Nacionals de Cultura 2016 són: Antònia Vicens, Enrique Vila-Matas, Josep M.
Aragonés i Rosa Fusté (Antaviana Films), Lola Badia, el Centre de Documentació del Patrimoni i la
Memòria / Carrutxa, la companyia Los Galindos, Dani Karavan, el Quartet Casals, Clara Segura i
Joan J. Guillén.

Tots els guardonats destaquen per l'excellència de la seva obra i la seva trajectòria, la
perseverança en la seva tasca, la contemporaneïtat del seu treball i l'empremta que cadascun ha
aportat i continua aportant al seu sector d'activitat. Deu referents que contribueixen a ampliar i
enaltir el projecte cultural català i que suposen un model a seguir tant per al sector professional
com per a la ciutadania.

Els Premis Nacionals 2016 transcendeixen les barreres sectorials i premien professionals
representatius de la postproducció audiovisual com Josep M. Aragonés i Rosa Fusté, al capdavant
de l'empresa Antaviana Films; la singularitat de la companyia de circ i arts de carrer Los Galindos,
que enguany celebren 25 anys, i la pluralitat creativa de l'escenògraf i illustrador satíric Joan J.
Guillén.

El CoNCA també ha apostat aquest any per guardonar joves talents artístics que, tot i la seva edat,
signen ja carreres consolidades, plenes d'èxits i amb una potent projecció nacional i internacional,
com és el cas de Clara Segura i el Quartet Casals.

Tots deu guardonats són figures amb repercussió nacional i internacional o pertanyents a l'àmbit
local però amb una notable transcendència en la nostra societat. Amb aquesta premissa, l'actual
edició no ha dubtat a traspassar àmbits geogràfics, sectorials i d'edat per premiar el talent i
l'aportació a la cultura catalana. Així, en l'àmbit de la literatura es premien enguany a l'escriptor
Enrique Vila-Matas i a la mallorquina Antònia Vi¬cens. També se li concedeix a l'artista plàstic i
escultor israelià Dani Karavan, autor del memorial a Walter Benjamin de Portbou que ens recorda
la desesperació d'aquells que fugen de la guerra.



Per acabar, es premia el rigorós treball sobre el coneixement i el patrimoni immaterial collectiu dut
a terme pel Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa, ubicat a Reus.

PREMIATS A L'ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES

LOS GALINDOS

Han estat reconeguts pel seu enginy creatiu en els àmbits del circ i de les arts de carrer, fruit d'una
constant voluntat de recerca i ànim de risc en l'expressió escènica circense. Pioners en la
incorporació del trapezi volant en els seus espectacles, Los Galindos han desenvolupat un
llenguatge singular i proper a tots els públics que s'ha vist enriquit al llarg dels anys amb la
collaboració de grans professionals com Rogelio Rivel, Joan Armengol o Jean Palacy. La
companyia, que enguany celebra els 25 anys, s'ha consolidat com a referent en l'àmbit nacional i
internacional amb propostes artístiques en les quals l'emoció, l'humor i la faula fan de les realitats
de la vida un espectacle compartit d'abast popular.

JOAN J. GUILLÉN

(Fuente del Maestre, Extremadura,1947)

Distingit per la seva trajectòria com a dibuixant satíric i escenògraf, pintor i professor de l'Institut
del Teatre que ha contribuït a modernitzar la caricatura política i el periodisme gràfic, a través de
les seves collaboracions en publicacions com Triunfo, La Calle, Tele-Exprés, El Món, La
Vanguardia i El Periódi¬co de Catalunya, entre altres, i actualment en la publicació digital
Catalunya Plural. Ha estat un reno¬vador de les comparses festives i els espectacles de carrer i
parateatrals, responsable de la comparsa de capgrossos Visca Picasso i creador d'escenografies,
vestuaris i màscares per a teatre i òperes d'èxit representades arreu, des del Llibre de les bèsties
de Ramon Llull (1995) fins a La Cenerentola a la Lyric Opera of Chicago (2015).

Joan J. Guillén cursa estudis a l'Institut del Teatre en les especialitats de Direcció Teatral i
Escenografia. Fa les primeres collaboracions a la premsa generalista i a les revistes satíriques Por
Favor i Muchas Gracias. Pioner en la illustració amb ordinador, el 1985 va crear l'espai satíric
animat MICROCLIP pels Telenotícies de TV3 i per TVE a Catalunya. El 1981 crea per l'Ajuntament
de Barcelona la comparsa d'animació de carrer Visca Picasso. Ha dissenyat escenografies,
vestuari i artefactes per a muntatges teatrals i òperes, i ha estat collaborador de la companyia
teatral Comediants al llarg de vint anys. També ha estat quasi 40 anys professor de l'Escola
Su¬perior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha obtingut el Premi Ciutat de
Barcelona el 1983 i el 1985, així com la Medalla d'Or de Vestuari a la 9ª Quadriennal
d'Arquitectura i Escenografia de Praga el 1999. Ha publicat Artefactes Parateatrals. Tradició /
Innovació (1999) i els contes illustrats El Globus i Carnaval (1984).

CLARA SEGURA

(Sant Just Desvern, 1974)

Premi Nacional de Cultura per la qualitat interpretativa d'una actriu versàtil i polivalent que la fa
capaç d'abordar amb èxit personatges de diferents registres. La seva trajectòria abraça tant
l'escenari teatral com els platós cinematogràfic i televisiu, en què ha destacat pel caràcter que
imprimeix als seus papers, ja siguin de naturalesa còmica o dramàtica. El talent de l'actriu l'ha
portat a triomfar aquests últims anys en obres de teatre com Incendis (2011), La rosa tatuada
(2013) i Una giornata particolare (2015). En cinema, va guanyar el 2010 el Premi Gaudí a la Millor
Actriu Secundària per Les dues vides d'Andrés Rabadán. Actualment protagonitza la sèrie Nit i dia
de TV3.

Clara Segura és llicenciada en Art Dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona, va obtenir el títol
de Solfeig i Cant Coral pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i toca el piano.
També ha cursat estudis de dansa i cant. L'any 2005 va ser guardonada amb el Premi Margarida
Xirgu per l'obra Ets aquí? de Javier Daulte, entre d'altres. En teatre, també ha treballat sota la
direcció d'Oriol Broggi, Àngel Llàcer, Josep Maria Mestres i Sergi Belbel. També ha participat en
diverses pellícules: Una pistola en cada mano, de Cesc Gay; Els nens salvatges, de Patricia
Ferreiro; Les dues vides d'Andrés Rabadán (pellícula per la qual va rebre el Premi Gaudí a la
Millor Interpretació Femenina Secundària al 2010) de Rubén Ventura, i Mar adentro, d'Alejandro



Amenábar. A la televisió, un dels seus treballs més populars ha estat a la sèrie Porca Misèria.

UNA MICA DE HISTÒRIA

Els Premis Nacionals de Cultura compten ja amb 83 anys d'existència. El seu precursor va ser el
Premi Joan Crexells de novella, organitzat per primer cop per l'Ateneu Barcelonès el 1928. Al
1932, finalment, els Premis començaven ja a caminar de la mà de la Generalitat republicana de
Francesc Macià, sota el nom de Premis Literaris i Premis Musicals de la Generalitat. Josep Maria
de Sagarra va ser reconegut amb el primer Premi Literari de la història i Amadeu Cuscó i Josep
Muset Ferrer amb el Musical.

Prohibits durant la Guerra Civil i la dictadura que la va seguir, els Premis van ser represos el 1982
per la Generalitat amb l'arribada de la democràcia i l'autogovern, després de més de 40 anys de
silenci. De fet, l'entusiasme del moment polític que vivia Catalunya va fer que es convoquessin fins
a una cinquantena de premis anuals culturals que, ja al 1989, van rebre el qualificatiu de
"Nacional".

Als anys 90 els premis es van reduir a 9 categories: Litera¬tura, Música, Teatre i Dansa,
Cinematografia, Periodisme, Videografia, Arts Plàstiques, Llibre i Cultura Popular i van consolidar i
ampliar el seu prestigi entre la societat catalana.

Al 1995 s'inicia l'era moderna dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat. La primera gala
es va celebrar l'Onze de Setembre del 1995 al Palau de la Música Catalana. Al 2006 els Premis
van sortir de Barcelona per primer cop en la seva història i es van lliurar a l'Auditori-Palau de
Congressos de Girona, experiència que es va repetir durant els 3 anys següents: al 2007 es van
ce¬lebrar al Teatre Fortuny de Reus, al 2008 al Teatre Kursaal de Manresa i al 2009 a l'Auditori de
Lleida.

Al 2009, els Premis van passar a ser gestionats pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
(CoN¬CA) que tot just acabava de néixer creat pel Parlament de Catalunya. Continuen
evolucionant i el Decret 148/2013 de 2 d'abril marca un gir important en permetre al CoNCA
regular els Premis d'una manera més integral i en una única ca¬tegoria. Així, des del 2013, els
Premis Nacionals de Cultura s'ha delimitat a deu i s'han atorgat amb la voluntat de transcendir els
àmbits culturals i allunyar-se de la concepció "sectorial"; mostrar totes les realitats lingüístiques de
Catalunya; mantenir l'equilibri territorial en el reconeixement de figures culturals del país i permetre
la presentació de candidatures provinents del sector als guardons.

Han estat Premis Nacionals de Cultura, Hermann Bonnín (2013); Pepa Plana i Roberto Oliván
(2014) i Núria Espert (2015).

El CoNCA

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, creat pel Parlament de Catalunya i format per
destacades personalitats dels sectors culturals, és l'organisme que atorga des del 2009 els Premis
Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A partir del 2013, el CoNCA ha dut a terme
una reorientació d'aquests premis amb la voluntat de trans¬cendir els àmbits, mostrar totes les
realitats culturals del país, mantenir l'equilibri territorial en els reconeixements i permetre la
presentació de candidatures als guardons. A més del lliurament d'aquestes distincions, el CoNCA
tam¬bé té com a objecte assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural, vetllar pel
suport a la creació artística i la seva promoció, i fer-ne l'avaluació.


